
 

 

 

 

Η ΚΕΔΕ, εταίρος του έργου LIFE-IP AdaptInGR, υποστηρίζει την προσαρμογή της τοπικής 

αυτοδιοίκησης στην κλιματική αλλαγή!  

Το Ευρωπαϊκό έργο LIFE-IP AdaptInGR συντονίζεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

και υλοποιείται σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και 17 ακόμη στρατηγικούς 

εταίρους. Το έργο LIFE-IP AdaptInGR  αποτελεί το σημαντικότερο έργο για την προσαρμογή της 

Ελλάδας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, καθώς, φιλοδοξεί να ενισχύσει την εφαρμογή της 

Εθνικής Στρατηγικής και των 13 Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στη Κλιματική Αλλαγή, 

με κατάλληλες δράσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο (www.adaptivegreece.gr).  

 

Στο πλαίσιο των δράσεων του έργου, Πέντε Δήμοι που συμμετέχουν ως συνδικαιούχοι, υλοποιούν 

πιλοτικές δράσεις για την προσαρμογή της παράκτιας ζώνης, των υδατικών πόρων και του αστικού 

περιβάλλοντος στην κλιματική αλλαγή. Λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις για τις μελλοντικές 

κλιματικές συνθήκες προχωρούν σε έργα για να προστατεύσουν τις παράκτιες δραστηριότητές τους 

από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, μετατρέπουν  τα όμβρια ύδατα από αιτία πλημμυρών σε 

πολύτιμο πόρο για τη διατήρηση των αστικών πράσινων περιοχών, διαχειρίζονται «έξυπνα» τους 

υδάτινους πόρους τους και βελτιώνουν το μικρόκλιμα στους δημόσιους χώρους και τα σχολεία τους.  

Διαχέοντας την πληροφορία και την τεχνογνωσία από αυτές τις πιλοτικές δράσεις, το Υ.Π.ΕΝ. σε 

συνεργασία με την ΚΕΔΕ δίνει τη δυνατότητα σε Εικοσιπέντε Δήμους να παρακολουθήσουν από 

κοντά τις πιλοτικές δράσεις του έργου και να λάβουν έμπνευση και πληροφορίες για να σχεδιάσουν 

και να υλοποιήσουν αντίστοιχα έργα για τη θωράκιση  της περιοχής τους από τις επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής. 

Αναλυτικά στοιχεία για τις πιλοτικές δράσεις του έργου που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των 

επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο. 

http://shorturl.at/kAV01 

 Μπορείτε να δηλώσετε το ενδιαφέρον του Δήμου σας συμπληρώνοντας και καταθέτοντας την 

ακόλουθη ηλεκτρονική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Παρακαλούμε για την συμπλήρωση της 

φόρμας έως και τη Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021. 

https://forms.gle/xkqxWvyC7LviFeTs5 

Σε περίπτωση υψηλού αριθμού αιτήσεων, τα αιτήματα θα αξιολογηθούν από  Επιτροπή που θα 

συγκροτήσει το έργο LIFE-IP AdaptInGR.   
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Για περισσότερες πληροφορίες: 

Μάρθα Γιαννακοπούλου 

Διεύθυνση Τεκμηρίωσης, Πληροφορικής & Ανάπτυξης των Φορέων της Τ.Α της ΚΕΔΕ 

Ομάδα διαχείρισης έργου LIFE-IP AdaptInGR 

Email: giannakopoulou@kedke.gr 

Τηλέφωνο: 2132147552 


